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Woord vooraf
Vijf jaar geleden werden, na advies van de
Commissie van Eekelen, de contouren van een
Nederlandse Veteranendag zichtbaar.
Niemand kon toen vermoeden hoe snel deze
dag als geslaagd ervaren zou worden, en een
eigen plaats zou verwerven binnen de samenleving.

Wereldoorlog waren vanouds bekend en
gewaardeerd. Maar dat kon soms anders aanvoelen bij diegenen die bijvoorbeeld waren
ingezet in Nederlands-Indië of Korea. Of in
Srebrenica. Of bij een van de kleinere missies,
bijvoorbeeld in Afrika. Veteranen doen er echter goed aan om uit die schaduw te treden.

Na de start in 2005 staat er nu een
Nederlandse Veteranendag die er wezen mag.
Het is uitgegroeid tot een nationaal evenement, met een defilé waar mijn grootvader,
Prins Bernhard, trots op zou zijn geweest. Dit
jaar zal dit nationaal defilé van duizenden
veteranen en militairen naar verwachting meer
dan 50.000 bezoekers trekken.

Het is dan ook goed te zien dat de jongere
veteranen zich steeds actiever manifesteren,
en het stokje overnemen van de oudere groepen, die in aantal steeds kleiner worden. De
Libanon-veteranen zijn de laatste jaren duidelijker herkenbaar als saamhorige groep met
eigen initiatieven, zoals de introductie van de
witte anjer. Ook Bosnië-veteranen beginnen
zich als homogene groep te manifesteren, en
treden ook internationaal uit de schaduw. Via
het project ‘Veteranen met een missie’ voeren
ze opbouwactiviteiten uit in hun oude missiegebied.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om aantallen bezoekers. De Nederlandse
Veteranendag is in de eerste plaats in het
leven geroepen om één keer per jaar met de
hele Nederlandse bevolking stil te staan bij de
inzet van onze veteranen. Of ze nu oud of jong
zijn, of ze nu ingezet werden tijdens de Tweede
Wereldoorlog of daarna in bijvoorbeeld
Nederlands-Indië, Bosnië of Afghanistan.
Allemaal hebben zij in opdracht van de
Nederlandse regering hun taak met verve vervuld. En allemaal hebben zij – en hun thuisfront – hiertoe grote persoonlijke offers
gebracht. Op Nationale Veteranendag drukken
wij als samenleving onze verdiende waardering en respect uit voor deze inzet, wanneer en
waar ter wereld dan ook.
In mijn toespraak voor de Veteranendag in
2006 heb ik gesproken over de veteraan als
mens. In de maatschappelijke discussie rond
een missie kan het individu soms schuil gaan
achter de schaduw van de geschiedenis, en uit
het zicht raken. Onze veteranen uit de Tweede
2 _____

Voor de nog jongere veteranen, bijvoorbeeld
uit Irak of Afghanistan, is het soms nog moeilijk om zich als groep zichtbaar te maken. Zij
voelen zich soms nog geen ‘veteraan’; een
begrip dat ze al snel verbinden met oudere
mannen of vrouwen. Toch hebben ook deze
hele jonge veteranen vaak al veel meegemaakt; veel meer dan menig leeftijdgenoot.
Ook zij mogen zich zonder enige schroom of
reserve laten zien.
Ik zou alle veteranen bij gelegenheid van deze
5e Nederlandse Veteranendag nog eens willen
meegeven dat de Nederlandse bevolking achter u staat. Deze waardering geldt eigenlijk
ongeacht de politieke context van een missie.
Vandaag de dag, bijvoorbeeld in Afghanistan,
steunt de gehele Nederlandse bevolking onze
militairen. Ook diegenen die onze inzet liever
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anders zouden willen zien, laten geen enkele
twijfel bestaan over hun waardering voor het
werk en de inzet van deze toekomstige veteranen.
Er is al met al een belangrijke trendwijziging
zichtbaar in de relatie tussen de Nederlandse
bevolking en veteranen. Van het aloude ontzag
voor de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog
zijn wij via een periode van meer afstand en
reserve - en soms ook onbegrip - toegegroeid
naar een situatie waarin de Nederlandse bevol-
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king onze veteranen weer volmondig steunt.
Ik ben er zeker van dat de Nederlandse
Veteranendag heeft bijgedragen aan die veranderde bewustwording, en aan het besef bij
onze veteranen dat ze er toe doen. Zij mogen
weer gezien worden en men ziet ze ook weer
graag. Onze veteranen staan niet meer in de
schaduw van de geschiedenis, maar geven
onze geschiedenis juist een menselijk gezicht.
Z.K.H. de Prins van Oranje
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Programma van uur tot uur
09.00 uur

Start manifestatie Malieveld, vrije toegang voor iedereen

09.00 uur

Ontvangst deelnemers fietstocht Irene Brigade bij de Grote Kerk

10.00-10.45 uur

Oecumenische dienst te velde

10.25 uur

Aanvang bijeenkomst voor genodigden in de Ridderzaal

10.50 uur

Eerste stop City Tour binnenstad: Grote Marktstraat

11.00 uur

Koffieceremonie op het Afrika-terras

11.25 uur

Aanvang bijeenkomst voor genodigden op het Binnenhof

11.45 uur

Medaille-uitreiking op het Binnenhof

12.00 uur

Start eerste Kindertour over het Malieveld

12.40 uur

Start opstellen voor defilé

13.10 uur

Start defilé vanaf het Malieveld

13.20 uur

Eerste detachementen van het defilé passeren Z.K.H. de Prins van Oranje
Tijdens het defilé fly-past over de Hofvijver en defileerpunt

14.30 uur

Einde defilé

14.30-17.00 uur

Maaltijd op het Malieveld

14.45 uur

Paardenshow Gele Rijders op het Malieveld

15.15-16.30 uur

Podiumprogramma: Tante Lien, Do en Rob de Nijs

15.00 uur

Start tweede Kindertour over het Malieveld

15.00 uur

Laatste stop City Tour binnenstad: Het Plein

16.00 uur

Koffieceremonie op het Afrika-terras

16.45 uur

Afsluitende optredens op de terrassen

17.30 uur

Einde manifestatie Malieveld –
Afsluiting Nederlandse Veteranendag 2009

PROGRAMMA

_____ 7

ProgrammaboekNLVD2009Def

29-05-2009 14:33

Pagina 8

ProgrammaboekNLVD2009Def

29-05-2009 14:33

Pagina 9

Ceremonie voor
genodigden in de Ridderzaal

Het Comité Nederlandse
Veteranendag

Traditioneel gaat Nederlandse Veteranendag
2009 van start met een plechtige bijeenkomst
in de Ridderzaal. Op verschillende manieren
wordt stilgestaan bij de inzet van veteranen in
het verleden en de erkenning die zij daarvoor
in de maatschappij verdienen.
In aanwezigheid van Z.K.H. de Prins van
Oranje zullen onder anderen premier mr. dr.
J.P. Balkenende en twee veteranen het woord
voeren. De gehele plechtigheid is voor iedereen te volgen op een groot scherm dat staat
opgesteld op het Malieveld.

• Zijne Koninklijke Hoogheid

Medaille-uitreiking op
het Binnenhof
Direct na de bijeenkomst in de Ridderzaal
krijgen 60 militairen op het Binnenhof de
herinneringsmedaille voor vredesoperaties
uitgereikt voor hun inzet bij recente missies.
Naast Z.K.H. de Prins van Oranje en de
minister van Defensie spelen verschillende
veteranen en kinderen daarbij een centrale rol.
Dit onderdeel van Nederlandse Veteranendag
symboliseert de betrokkenheid van een ieder
bij het werk van de militairen die zich op dit
moment inzetten in missiegebieden.
De ceremonie wordt afgesloten met het
Wilhelmus. Ook de medaille-uitreiking kan
door iedereen direct worden gevolgd via het
scherm op het Malieveld.

de Prins van Oranje (beschermheer)

• Mr. B. Staal, voorzitter Nederlandse
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vereniging van Banken
(voorzitter)
Vice-admiraal ir. M.A. van Maanen,
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht,
Inspecteur der Veteranen
(vice-voorzitter)
Dhr. C.G.A. Cornielje, Commissaris van de
Koningin van de provincie Gelderland
Drs. K. van der Steenhoven, secretarisgeneraal van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen
Dhr. J.J. van Aartsen,
burgemeester van Den Haag
Luitenant-generaal b.d. G.J.M. de Veer
Mevr. H. Stoel-Hes
Mr. M. Zijlstra, voorzitter van de Stichting
Veteraneninstituut
Kolonel der mariniers b.d. A.H.P. Knoppien,
voorzitter Algemeen Bestuur Stichting
Veteranen Platform
Generaal-majoor der mariniers
A.G. van Ede, plaatsvervangend
Hoofddirecteur Personeel
Commandeur van administratie b.d.
drs. J.W. Kleijwegt (penningmeester)
Luitenant-kolonel R. Boskeljon EMSD
(secretaris)

Adviseurs:
• Commandeur E. Kopp, souschef Integratie
Aansturen Operationele Gereedstelling
• Kolonel der mariniers b.d. drs. J. Rijken MC,
projectleider
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Erkenning en
onderscheidingen
Zo verschillend als de achtergrond en ervaringen van veteranen kunnen zijn, zo divers is
ook de waardering voor en de erkenning van
hun militaire inzet. Elk conflict krijgt een
andere plaats in de geschiedschrijving en de
tijdgeest beïnvloedt de visie op oorlogshandelingen in het verleden. Dat was zo voor de
terugkerende Korea-veteraan in 1954 en dat
zal zo zijn voor de jonge militairen die na hun
inzet in Uruzgan het burgerbestaan weer
oppakken.
In dit programmaboek wordt aandacht
geschonken aan de maatschappelijke erkenning tijdens en na de conflicten waarbij
Nederlandse militairen werden ingezet.
Een belangrijk element hierbij wordt gevormd
door officiële onderscheidingen, eretekens,
insignes en andere tastbare blijken van waardering. Deze lustrumuitgave biedt daarom een
beperkt, chronologisch overzicht van deze
decoraties. Gedragen op Veteranendag door
Nederlanders die ons daarmee tonen waar ze
waren en wat ze deden toen zij, namens ons
allen werden ingezet.

10 _____
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Militaire Willems-Orde (1815)
De eerste en tevens de hoogste decoratie in
het Koninkrijk der Nederlanden. Zoals op de
‘armen’ van deze onderscheiding staat vermeld wordt de orde uitgereikt ‘voor moed,
beleid en trouw’. Na de Tweede Wereldoorlog
werd ook een aantal burgers gedecoreerd
wegens ‘uitstekende daden van uitzonderlijke
dapperheid’. De drager van de MWO krijgt een
titel in een van de vier graden: RidderGrootkruis, Commandeur, Ridder 3e Klasse of
Ridder 4e Klasse. De Militaire Willems-Orde
wordt zelden toegekend. In 2009 is de MWO
voor het eerst sinds 54 jaar weer aan een individuele militair verleend.
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De Tweede Wereldoorlog
(1940-1945)
De Tweede Wereldoorlog liet diepe sporen na
in de Nederlandse samenleving. Jaarlijks werden de verschrikkingen van de bezetting in
herinnering geroepen en de doden herdacht.
Militairen die zich voor de goede zaak hadden
ingezet konden rekenen op waardering en
erkenning. Zij hadden immers een bijdrage
geleverd aan de strijd voor de vrijheid van elke
Nederlander. Naast het Nationaal Monument
in Amsterdam verrezen er steeds nieuwe
gedenktekens die aandacht vroegen voor speciale groepen veteranen, persoonlijke moed
van enkelingen of het lot van specifieke oorlogsslachtoffers. Op 4 en 5 mei wordt vooral
op die plaatsen de Tweede Wereldoorlog herdacht en de verworvenheden van de vrijheid
gevierd.

12 _____
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Kruis van Verdienste (1941)
Een onderscheiding voor ‘moedig en beleidvol
gedrag’ in verband met een vijandelijke actie.
Het bronzen kruis omringd door lauwertakken
is getooid met de letter W van koningin
Wilhelmina, met op de keerzijde de Nederlandse leeuw met de tekst: ‘Voor verdienste’.

Bronzen Kruis (1940)
Toegekend aan hen die zich hebben onderscheiden
door ‘moedig en beleidvol gedrag’ tegenover de vijand. Het Bronzen Kruis wordt gekenmerkt door de
gekroonde letter W van koningin Wilhelmina. Op
de achterzijde staat de tekst: ‘Trouw aan koningin
en vaderland’.

Bronzen Leeuw (1944)
Verleend wegens ‘bijzonder moedige en beleidvolle daden’ in de strijd met de vijand. Het
bronzen kruis bevat een medaillon met de
Nederlandse leeuw met kroon, zwaard en pijlenbundel.

Vliegerkruis (1941)
Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden vele
Nederlandse vliegers in squadrons van de Britse
RAF. In navolging van daar gangbare decoraties
werd het met diagonale banden gesierde
Vliegerkruis ingesteld ‘voor daden bedreven gedurende één of meer vluchten in een luchtvaartuig’.
De onderscheiding is in zilver uitgevoerd. Rond de
adelaar de tekst: ‘Initiatief, moed, volharding’.
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Verzetskruis (1946)
Een onderscheiding, op één uitzondering na
postuum verleend, voor personen die zich tijdens de Duitse bezetting ‘bijzonder moedig en
beleidvol’ hebben ingezet. In het midden van
het bronzen kruis een voorstelling van Sint
Joris in gevecht met de draak en de tekst:
‘Trouw tot in den dood’.

Oorlogs-Herinneringskruis
(1944)
Dit ereteken werd verleend aan personen die
zich tijdens de Tweede Wereldoorlog buiten
bezet gebied hadden ingezet in de strijd voor
vrijheid. Het kruis bevat een portret van koningin Wilhelmina en de tekst ‘Voor krijgsverrichtingen’. Binnen een systeem van gespen kan
worden aangegeven in welke episode van de
oorlog de drager actief is geweest.

Herinneringsinsigne
Binnenlandse Strijdkrachten
(1946)
Op initiatief van prins Bernhard verleend aan
leden van de Binnenlandse Strijdkrachten,
waarin vanaf 5 september 1944 verschillende
verzetsgroepen werden verenigd. Het bronzen
ovaal toont de voorletter van de Prins, met
daaromheen de tekst: ‘Binnenlandse
Strijdkrachten 1944-1945’. Op de achterzijde
werd de handtekening van prins Bernhard
geplaatst.

16 _____
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Mobilisatie-Oorlogskruis
(1948)
Ereteken verleend voor militaire dienst in de
periode 1939-1945. De afgebeelde helm en de
gekruiste stormdolken verwijzen naar de uitrusting van het Nederlandse leger in de mobilisatieperiode die voorafging aan de meidagen
van 1940. Op de keerzijde de tekst: ‘Den vaderlant ghetrouwe’.

Verzetsherdenkingskruis (1980)

Verzetsster Oost-Azië
1941-1945 (1948)

Een ereteken voor ‘actieve, daadwerkelijke deelname’ aan het verzet tegen de Duitse bezetter.
Een Nationaal Comité beoordeelde of kandidaten voor deze onderscheiding in aanmerking
kwamen. Op het vierarmige zilveren ankerkruis
de tekst: ‘De tyranny verdrijven’. De kleuren van
het lint symboliseren de verbondenheid van het
Huis van Oranje met Nederland in de bezettingsjaren.

Deze onderscheiding kon worden verleend aan
slachtoffers van de Japanse bezetting in
Nederlands-Indië en Oost-Azië tijdens de
Tweede Wereloorlog. Toegekend aan
Nederlanders of Nederlandse onderdanen die
in verzet tegen de vijand, in krijgsgevangenschap, internering of onder andere omstandigheden zich op bijzonder wijze verdienstelijk
hebben gemaakt door ‘geestkracht, karaktervastheid of gemeenschapszin’. De ster bestaat
uit vlammen met daarin het motto: ‘De geest
overwint’.

PROGRAMMA

_____ 17

ProgrammaboekNLVD2009Def

29-05-2009 14:34

Pagina 18

De witte anjer
De witte anjer staat symbool voor de erkenning en waardering voor veteranen vanuit de
samenleving. De bloem staat voor respect van
de burgerbevolking voor de inzet van veteranen onder moeilijke omstandigheden en hun
loyaliteit aan ons land.
De symboliek van de witte anjer vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog. Op 29 juni
1940 kwamen in verschillende steden Oranjegezinde Nederlanders bijeen. Men wilde
demonstratief de verjaardag van Z.K.H. Prins
Bernhard vieren. Aangezien de vlag uitsteken
verboden was droegen velen anjers, vandaar
de naam Anjerdag. Een verwijzing naar Z.K.H.
Prins Bernhard die de gewoonte had een witte
anjer te dragen.
Anjerdag was een demonstratie van nationaal
besef, van trouw aan het Oranjehuis en van
afkeer van de bezetter en de NSB. De Duitse
overheid nam het zo ernstig op dat strafmaatregelen werden genomen.
De witte anjer als waardering voor veteranen
kent daarmee een dubbele achtergrond: primair is het een verwijzing naar Anjerdag, de
anjer als een symbool van verzet, terwijl het
voor die veteranen die daar waarde aan hechten eveneens een verwijzing is naar Z.K.H.
Prins Bernhard die door velen werd gezien als
‘ vader van de veteranen’.

18 _____

Defilé en fly-past
Z.K.H. de Prins van Oranje neemt het jaarlijkse defilé af. Genodigden nemen plaats op speciale tribunes terwijl het publiek overal langs
de route de defilerende detachementen kan
zien. Meer dan 3.500 veteranen en militairen
worden begeleid door 17 muziekkorpsen.
Het defilé wordt geopend door een vaandelgroep en een aantal algemene veteranengroepen. Daarna wordt de samenhang van de verschillende krijgsmachtdelen aangehouden.
Achtereenvolgens passeren veteranen en eenheden van de Koninklijke Marine, de
Koninklijke Landmacht, de Koninklijke
Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee.
Gedurende het defilé wordt een fly-past uitgevoerd met historische en moderne vliegtuigen
en helikopters. Op de pagina’s 22 en 23 is de
volgorde van het defilé afgedrukt. Een meer
gedetailleerde beschrijving van de deelnemende detachementen vindt u vanaf pagina 28 van
dit programmaboek.

NEDERLANDSE VETERANENDAG 2009

ProgrammaboekNLVD2009Def

29-05-2009 14:34

Pagina 19

Samenstelling fly-past
F-16 Fighting Falcon gevechtsvliegtuig (4x, Vliegbasis Leeuwarden)
Pilatus PC-7 Turbo trainer lesvliegtuig (4x, Vliegbasis Woensdrecht)
AH-64 Apache gevechtshelikopter (2x, Vliegbasis Gilze-Rijen)
AS-532 U2 Cougar transporthelikopter (2x, Vliegbasis Gilze-Rijen)
Fokker F-50 (VIP-) transportvliegtuig (1x, Vliegbasis Eindhoven)
C-130H Hercules (tactisch) transportvliegtuig (1x, Vliegbasis Eindhoven)
KDC-10 (strategisch) transportvliegtuig (1x, Vliegbasis Eindhoven)
Dornier DO-228 search vliegtuig (1x, Kustwacht)
Westland Lynx SAR-helikopter (1x, Marine Vliegkamp De Kooy)
B-25 Mitchell bommenwerper (1x, Stichting KLu Historische Vlucht)
AT-16 Harvard II-B lesvliegtuig (3x, Stichting KLu Historische Vlucht)
Hawker Hunter F-6A jachtvliegtuig (1x, Dutch Hawker Hunter Foundation)
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Gele Rijders
Het Korps Rijdende Artillerie, opgericht in
1793 als snel verplaatsbare eenheid, in staat
om de cavalerie te volgen, is een van de oudste
onderdelen van de Koninklijke Landmacht. In
de Napoleontische tijd vochten zij op vele
plaatsen in Europa. In 1815 werden zij, onder
bevel van de Prins van Oranje, ingezet in de
slag bij Waterloo. Toen de Prins in 1842 als
koning Willem II werd ingehuldigd, schonk hij
‘zijn’ regiment een geel huzarenuniform,
waarna de naam ‘Gele Rijders’ ontstond. Deze
bijzondere uniformen worden nog steeds
gedragen bij het uitoefenen van ceremoniële
taken. De rijders spraken altijd tot de verbeelding en zijn door verschillende kunstenaars
zoals Hoynck van Papendrecht, Breitner,
Pieneman en Staring vereeuwigd.
Onder: Jan Hoynck van Papendrecht 1858-1933
Gele Rijders op oefening in de duinen
Met dank aan Kunsthandel Mark Smit
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Veteranen in het spoor van de
Irenebrigade

Vrijdag 26 juni 13.30 uur –
Dropping parachutisten

De wortels van de Koninklijke Brigade Prinses
Irene liggen in Engeland, waar zo’n duizend
militairen in 1941 een eigen eenheid vormden
om zo hun bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogsinspanning. Na jarenlange training ging de brigade in augustus 1944, in het
kielzog van het invasieleger, aan land in het
Normandische Arromanches. Uiteindelijk kon
de Irenebrigade een waardevolle bijdrage leveren aan de bevrijding van Nederland. In mei
1945 mondde dit uit in een feestelijk onthaal
door de bevolking van Den Haag.
Op dinsdag 23 juni 2009 starten tien veteranen een fietstocht die in grote lijnen dezelfde
route volgt als de Irenebrigade in de Tweede
Wereldoorlog. Onderweg wordt de felle strijd
herdacht die op verschillende plaatsen werd
gevoerd, zoals in Tilburg en Hedel.
Op zaterdag 27 juni worden zij bij het eindpunt van hun tocht bij de Grote Kerk ontvangen door de burgemeester van Den Haag. Daar
is een plaquette aangebracht die herinnert aan
de inzet van de Brigade Prinses Irene. De veteranenfietsploeg neemt op Nederlandse
Veteranendag ook deel aan het defilé. Met de
fiets aan de hand presenteert men zich aan de
Prins van Oranje.

Op de vrijdag voor Veteranendag kunt u in het
hart van Den Haag vanaf 13.00 uur alvast een
voorproef beleven van de feestelijkheden. Tien
parachutisten worden door een Hercules C-130
transporttoestel gedropt boven de Hofvijver,
waar zij op spectaculaire manier ‘nat of droog’
zullen landen.
Ook aanwezig is de theaterwagen die op
Veteranendag de City Tour afwerkt door het
centrum van Den Haag. Met interviews, poppentheater en muziek van DJ Abrandis. Het
programma wordt gepresenteerd door Bart
Chabot. Mis deze happening niet!
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Volgorde deelnemers defilé
01
02
03
04
05
06

Paradecommandant defilé generaal-majoor
b.d. B. Dedden & adjudant
Fanfarekorps Nationale Reserve
Interservice vaandelgroep krijgsmachtdelen
Banier Veteranen Platform met banierwacht
Vereniging Dragers Militaire
Dapperheidsonderscheidingen
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
Dienstslachtoffers
Stichting Samenwerkend Verzet / Stichting
Genootschap Engelandvaarders

Koninklijke Marine
07 Marinierskapel & Tamboers en Pijpers Korps
Mariniers
08 Contact Oud-Mariniers
09 Marchingband ‘St. Jeanne d’Arc’
10 Korps Mariniers, 1e peloton in
ceremonieel tenue
11 Korps Mariniers, 2e peloton in
sneeuwcamouflage
12 Korps Mariniers, 3e peloton in
desert camouflage
13 Korps Mariniers, 4e peloton in
forest camouflage
14 Christelijke muziek- en showband Juliana
15 Koninklijke Vereniging van Marine
Officieren
16 Vereniging van ex- en actief dienende
vrouwelijke militairen Koninklijke Marine
18 Algemene Vereniging van oud-personeel
van de Koninklijke Marine
19 Veteranen - niet aangesloten bij veteranen
organisaties
20 Drumfanfare Drumguards Delft
21 Koninklijke Marine,
detachement Hr. Ms. Van Speijk
22 Koninklijke Marine,
detachement Hr. Ms. Johan de Witt
23 Koninklijke Marine,
ondersteunende diensten
24 Veteranen - niet aangesloten
bij veteranenorganisaties
22 _____

Koninklijke Landmacht
26 Fanfarekorps Koninklijke Landmacht
Bereden Wapens
27 Vereniging van oorlogsvrijwilligers
Engeland-Schotland 1940-1947
28 Korps Speciale Troepen
29 Korps Commando Troepen
30 Vereniging oud-strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene
31 Veteranen Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene (fietsers)
32 Vereniging oud-strijders Indiëbataljons
van het Garderegiment Prinses Irene
33 Vereniging veteranen vredesmissies
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
34 17 Pantserinfanteriebataljon
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
35 Marchingband van de Koninklijke Biltse
Harmonie
36 Federatie van verenigingen van
Indië militairen
37 Vereniging van oud-militairen
Indiëgangers
38 Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea
militairen 1945-1962
39 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment
Infanterie Oranje Gelderland
40 Show- en drumfanfare M.E.T.R.O.
41 Stichting Benteng
42 Vereniging oud-Korea strijders
43 Bond van oud-Stoottroepers &
Stoottroepers
44 Reünieverband Dutchbat-III
46 Detachement van 11 Luchtmobiele
Brigade
47 Reünieorkest Trompetterkorps Cavalerie
48 Veteranen Regiment Huzaren van Boreel
49 Regiment Huzaren van Boreel
50 Koninklijke vereniging van eervol
ontslagen officieren van de
Nederlandse krijgsmacht
51 Unie van Nederlandse veteranen
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52 Reüniecommissie veteranen Leger
Technische Dienst Nederlands-Indië en
Nederlands Nieuw-Guinea
53 Regiment van de Technische Troepen
54 Regimentsfanfare Garde Grenadiers en
Jagers
56 Vereniging van Jonge Veteranen
57 Nederlandse UNIFIL Vereniging
58 42 Pantserinfanteriebataljon, Regiment
Limburgse Jagers
59 The Band of Liberation
60 Artillerie Veteranen Associatie
61 Korps Veldartillerie, 14 Afdeling
Veldartillerie
62 Korps Luchtdoelartillerie
63 Indië-veteranen van de Verbindingsdienst
64 Vereniging Oud-leden
Verbindingsbataljon 1 (NL) UN Signal
Battalion
65 Regiment Verbindingstroepen
66 Oud-leden Fanfarekorps der Genie
68 Bond van Wapenbroeders
met banierwacht
69 Identiteitsgroep Vredesmachten
70 Identiteitsgroep Steenrode Baretten
71 Showbrassband Thalita
73 Veteranen - niet aangesloten bij
veteranenorganisaties

Pagina 23

Koninklijke Marechaussee
81 Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee
82 Stichting Marechaussee Contact
83 Veteranen - niet aangesloten bij
veteranenorganisaties
84 Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum
Koninklijke Marechaussee
85 District Landelijke en Buitenlandse
Eenheden Koninklijke Marechaussee
86 Historisch Tamboerkorps der Koninklijke
Marechaussee
87 Gedecoreerde militairen van de gehele
krijgsmacht
88 Veteranen in dienst van de Nederlandse
politie
90 Peloton 48
91 Drumfanfare Duindorp
15 Historische voertuigen van Keep Them
Rolling met mindervalide veteranen
92 Stichting manege Korps Rijdende
Artillerie met 6-veld getrokken geschut
15 Historische voertuigen Army Vehicle
Club met mindervalide veteranen

Koninklijke Luchtmacht
74 Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
75 Stichting Federatie van Organisaties van
Veteranen en Oudgedienden van de
Militaire Luchtvaart
76 Veteranen - niet aangesloten bij
veteranenorganisaties
77 Groep Geleide Wapens, luchtmachtbasis
De Peel
78 Air Operations Control Station,
Nieuw-Milligen / vliegbasis Eindhoven
79 Vliegbasis Leeuwarden
80 Defensie Helikopter Commando,
vliegbasis Gilze-Rijen
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Nederlands-Indië (1946-1950)
De meeste militairen kijken met trots terug op
hun Indische jaren. Zij zijn overtuigd te hebben gestreden voor een goede zaak, op basis
van een grote inzet en sterke verbondenheid
met anderen. Voor velen waren de Indische
ervaringen van beslissende invloed op hun verdere leven. Door de discussie na 1969 rond het
politieke beleid en de strijd die daarvan het
gevolg was geweest traden de herinneringen
weer op de voorgrond. Veel Indiëveteranen
reisden nog eenmaal naar Indonesië in een
sfeer van nostalgie, in het besef dat zij hun
beste jaren niet voor niets daar hadden doorgebracht.

24 _____
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Ereteken voor Orde en Vrede
(1947)
Verleend aan personen die in de periode van
1945 tot en met 1951 hun militaire dienst vervulden in voormalig Nederlands-Indië. Op de
achtpuntige ster de tekst: ‘Orde vrede’ met
daarboven gekruiste zwaarden en een kroon.
De veel gedragen jaargespen werden verleend
‘voor rechtstreeks optreden in militair verband
tegen kwaadwilligen’.

26 _____
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Toelichting defilé
Veteranen van elk krijgsmachtdeel worden
onthaald in hun eigen ontvangsttenten A
(Marine), B (Landmacht) en C (Luchtmacht &
Marechaussee), waar zij hun collega’s treffen
en zich voorbereiden op de activiteiten van de
dag. Het defilé bestaat uit 47 detachementen
met veteranen, 23 detachementen actief dienende militairen en 17 orkesten en muziekkorpsen. In het defilé rijden naast modern
defensiematerieel ook historische voertuigen
mee van Keep Them Rolling en de Army
Vehicle Club. Speciaal in het kader van het
eerste lustrum van Nederlandse Veteranendag
zijn de fameuze ‘Gele Rijders’ aanwezig met
een door 4 paarden getrokken stuk veldgeschut.

Pagina 28

Aanvullende informatie over de deelnemers
aan het defilé
Paradecommandant defilé generaal-majoor
b.d. B. Dedden & adjudant

01 Fanfarekorps Nationale Reserve
02 Interservice vaandelwacht
krijgsmachtdelen
Deze groep voert de vaandels mee van de
Marine Luchtvaartdienst en de Koninklijke
Luchtmacht en tevens de standaarden van het
Korps Rijdende Artillerie en de Koninklijke
Marechaussee. Van de dertien militairen zijn
er vier afkomstig van de Koninklijke Marine,
twee van de Koninklijke Landmacht, twee van
de Koninklijke Luchtmacht en vier van de
Koninklijke Marechaussee. De commandant
vaandelwacht is afkomstig van de Koninklijke
Marechaussee.
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ting gerealiseerd en een gerenommeerd
nazorgcentrum gebouwd, dat nu is ondergebracht in ‘de Basis’ in Doorn. De BNMO is
onafhankelijk en heeft veel kennis van zaken
op het gebied van belangenbehartiging en lotgenotencontact.

03 Banier Veteranen Platform met banierwacht

06 Stichting Samenwerkend Verzet / Stichting
Genootschap Engelandvaarders
In deze stichting zijn de organisaties van voormalige verzetsstrijders uit de Tweede
Wereldoorlog ondergebracht.
Engelandvaarders waren Nederlanders die het
bezette gebied verlieten om een persoonlijke
bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogvoering. In Londen werden zij door koningin
Wilhelmina persoonlijk ontvangen. Deze bijzondere groep veteranen rijdt in een Ford
Canada van de vereniging Keep Them Rolling.

04 Vereniging Dragers Militaire
Dapperheidsonderscheidingen
Deze vereniging is in 1970 opgericht onder de
naam Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en
Bronzen Kruis. Op 17 april 2008 is de huidige
naam aangenomen. Beschermheer is de
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens
Inspecteur der Veteranen. De leden van de
Vereniging zijn militairen en burgers, die
wegens hun dapper optreden door Hare
Majesteit de Koningin bij Koninklijk Besluit
zijn onderscheiden met de Bronzen Leeuw, het
Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste of het
Vliegerkruis.
05 Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
Dienstslachtoffers
Opgericht in 1945 voor de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog zet deze vereniging zich
al sinds jaar en dag in voor betere leefomstandigheden van militair getroffenen. De BNMO
heeft gezorgd voor een aanvaardbaar stelsel van
militaire invaliditeitspensioenen in Nederland.
Ook heeft de vereniging aangepaste huisvesPROGRAMMA
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Het Korps Mariniers (onderdeel van de
Koninklijke Marine) is een snel inzetbare
strijdmacht gespecialiseerd in amfibische operaties met lichte infanterie-eenheden.
Mariniers worden geacht om voor langere tijd
achtereen, onder alle klimatologische en
geografische omstandigheden inzetbaar te
zijn. Om ze hierop voor te bereiden, zijn in het
opleidingsprogramma onder andere berg-,
koudweer-, woestijn- en jungletrainingen
opgenomen.
Landrover Defender 110 XD softtop General
Support (GS) uitgerust met Mag-mitrailleur.
Dit voertuig is door het Korps Mariniers ingezet tijdens de missies in Eritrea/Ethiopië
(2000/2001), Irak (2003/2004), Afghanistan
(2005) en Tsjaad (2008/2009).

Koninklijke Marine
07 Marinierskapel & Tamboers en Pijpers
Korps Mariniers
08 Contact Oud-Mariniers
‘Toen samen, nu samen, eens marinier …
altijd marinier’. Dat was het uitgangspunt van
de oprichters van het COM in 1950, inmiddels
uitgegroeid tot de grootste vereniging van
oud-militairen in Nederland met ruim 9.000
leden. Alle rangen zijn vertegenwoordigd, van
net afgezwaaide tot al jaren gepensioneerde
mariniers.

09 Marchingband ‘St. Jeanne d’Arc’
10 Korps Mariniers, 1e peloton in ceremonieel
tenue
Het eerste peloton van het Korps Mariniers
draagt het bijzondere ceremoniële tenue met
de historische kurken helm met korte piek
(galatenue of ‘piekenpak’). Deze tenues zijn in
1995 aangeboden aan het Korps Mariniers
door het Rotterdamse bedrijfsleven.
30 _____

11 Korps Mariniers, 2e peloton in
sneeuwcamouflage
Het tweede peloton van het Korps Mariniers
draagt het witte camouflagetenue van een
‘koudweer’ getrainde eenheid.
Bandvagn BV-206 General Support (GS) uitgerust met Mag-mitrailleur. Dit voertuig is het
standaard terreinvoertuig van het Korps
Mariniers, ingezet tijdens de missies in
Cambodja (1992/1993), Eritrea/Ethiopië
(2000/2001), Irak (2003/2004) en Afghanistan
(2005).
12 Korps Mariniers, 3e peloton in
desert camouflage
Het derde peloton van het Korps Mariniers
draagt het camouflagetenue voor inzet in de
woestijn en zeer warme omstandigheden, met
name in het Midden-Oosten.
13 Korps Mariniers, 4e peloton in
forest camouflage
Het vierde peloton van het Korps Mariniers
draagt het groene US Woodland ‘forest’
camouflagetenue.
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19 Veteranen – niet aangesloten bij veteranenorganisaties
Dit zijn detachementen van veteranen uit de
gehele krijgsmacht die niet zijn aangesloten
bij een veteranenorganisatie. De gemeenschappelijke factor is uitzending naar een
missiegebied.

20 Drumfanfare Drumguards Delft
21 Koninklijke Marine, Hr. Ms. Van Speijk
22 Koninklijke Marine, Hr. Ms. Johan de Witt

Bandvagn BV-S10 Viking uitgerust met Magmitrailleur. Dit amfibische, gepantserde en
van rupsbanden voorziene voertuig is de afgelopen periode voor het eerst ingezet tijdens de
vredesmissie in Tsjaad.
14 Christelijke muziek- en showband Juliana
15 Koninklijke Vereniging van Marine
Officieren
De KVMO is een van de oudste beroepsverenigingen van Nederland. Men behartigt de
belangen van alle marineofficieren binnen de
Nederlandse krijgsmacht.

23 Koninklijke Marine, ondersteunende
diensten
Multipurposefregatten (M-fregatten) zoals
Hr. Ms. Van Speijk (1995) zijn inzetbaar voor
oppervlakteoorlogsvoering en onderzeebootbestrijding. Hr. Ms. Johan de Witt (2007) is het
grootste amfibische transportschip van de
marine. De pelotons dragen het daags blauwe
tenue van de Koninklijke Marine met modeldecoraties.
24 Veteranen – niet aangesloten bij
veteranenorganisaties (zie detachement 19)

16 Vereniging van ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine
De Ex-Act KM is in 1970 opgericht op voorstel
van de toenmalige Chef Marine Vrouwen. De
vereniging onderhoudt rechtstreeks contact
met de Koninklijke Marine.
18 Algemene Vereniging van oud-personeel
van de Koninklijke Marine
Een algemene vereniging voor oud-marinepersoneel. Men kan lid worden, ongeacht rang of
stand, mits men gediend heeft bij de
Koninklijke Marine.
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Koninklijke Landmacht
26 Fanfarekorps Koninklijke Landmacht
Bereden Wapens
27 Vereniging van oorlogsvrijwilligers
Engeland-Schotland 1940-1947
Direct na de bevrijding in 1945 werden vrijwilligers opgeroepen om de kern te vormen van de
nieuwe Nederlandse krijgsmacht. Onder bevel
van prins Bernhard werden zij veelal opgeleid in
Belgische kazernes. Later volgden aanvullende
trainingen in Wolverhampton en Glasgow. In
totaal werden 25.000 van deze ‘OVW'ers’ ingezet in Nederlands-Indië, een vijfde deel bij de
mariniersbrigade en de rest bij de landmacht.
28 Korps Speciale Troepen
Dit korps werd in 1948 in Nederlands-Indië
gevormd door de samenvoeging van het Depot
Speciale Troepen en de 1e Parachutisten
Compagnie. De militairen van het KST voerden
verschillende acties uit tegen Indonesische
legereenheden en nationalistische guerrilla’s.
29 Korps Commando Troepen
Het KCT is een eenheid die als taak heeft speciale operaties voor te bereiden en uit te voeren
in het kader van verdedigings- en crisisbeheersingstaken. Ook verzorgt het korps speciale
opleidingen voor diverse eenheden binnen de
krijgsmacht.
30 Vereniging oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Op 11 januari 1941 wordt in Engeland de
Koninklijke Nederlandse Brigade opgericht
voor militairen die zijn ontkomen aan de Duitse
bezetter. In augustus 1941 ontvangt deze eenheid een eigen vaandel en de erenaam ‘Prinses
Irene’. Na jaren van gedegen training neemt de
brigade vanaf augustus 1944 deel aan de geallieerde invasie en de bevrijding van Frankrijk,
België en Nederland.
32 _____

31 Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene (fietsers)
Over de speciale wielertocht van dit detachement ‘in het spoor van de Prinses Irene
Brigade’ vindt u op pagina 21 in dit programmaboek meer informatie.
32 Vereniging oud-strijders Indiëbataljons
van het Garderegiment Prinses Irene
Op 15 april 1946 wordt het Regiment Prinses
Irene (RPI) opgericht. In totaal zijn vijf bataljons van het RPI in Nederlands-Indië ingezet.
Het laatst gezonden bataljon kreeg na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 de
unieke taak om de orde en rust op NieuwGuinea te handhaven.
33 Vereniging veteranen vredesmissies
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
Dit is een vereniging van jonge veteranen van
het regiment die zijn ingezet bij diverse missies in VN- of NAVO-verband, onder andere in
voormalig Joegoslavië (Bosnië en Kosovo) en
op Cyprus.
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34 17 Pantserinfanteriebataljon
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
Na verschillende reorganisaties en overdracht
van defensietaken zet dit parate bataljon in
Oirschot de traditie voort van de Prinses Irene
Brigade. Veteranen van de Irenebrigade en de
Indiëbataljons worden meer dan ooit bij de
huidige activiteiten betrokken. Zij reiken de
invasiekoorden uit aan de nieuwe leden van
het regiment, altijd op een historische plaats
die te maken heeft met geleverde strijd in het
verleden.
Patria XA-188 GVV uitgerust met Mag-mitrailleur. GVV staat voor Gepantserd Voertuig voor
Vredesoperaties. De Patria XA-188 GVV is
bedoeld voor transport van personen of materieel en voor het rijden van patrouilles.

Pagina 33

37 Vereniging oud-militairen Indiëgangers
VOMI-Nederland, opgericht in 1985, is een
vereniging van organisaties met veteranen,
verzetsmensen, (oud)-militairen, verwanten en
sympathisanten als leden. Door middel van
bijeenkomsten en herdenkingen probeert men
elkaar zoveel mogelijk te steunen en het
onderlinge contact te bevorderen.

35 Marchingband van de Koninklijke Biltse
Harmonie
36 Federatie van verenigingen van Indië
militairen
In 1989 werd deze Federatie opgericht door
plaatselijke verenigingen met als doel het
behartigen van de belangen van oud-militairen die in de periode 1945-1962 in voormalig
Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea zijn ingezet.
PROGRAMMA
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42 Vereniging oud-Korea strijders
Deze vereniging bestaat uit veteranen die in
Korea onder de vlag van de Verenigde Naties
hebben gevochten. Het Nederlandse VNdetachement (1950-1954) leed de zwaarste verliezen, die ooit bij de Koninklijke Landmacht
in bataljonsverband zijn voorgekomen.
Het kenmerkende embleem met de Indiaan,
op de rechtermouw van de blazer, is het symbool van de 2e Amerikaanse Infanteriedivisie,
de eenheid waarbij het Nederlandse bataljon
was ingedeeld.
38 Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea
militairen 1945-1962
Deze vereniging behartigt de belangen van
veteranen die in voormalig Nederlands NieuwGuinea hebben gediend.
39 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment
Infanterie Oranje Gelderland
Het bataljon, dat in 2006 werd opgericht, ontleent de naam aan de regimenten (5 RI en
8 RI) die in eerdere conflicten een grote faam
opbouwden (Quatre-Bras/Waterloo 1815,
Citadel van Antwerpen 1832, Grebbeberg 1940,
Nederlands-Indië 1946-1949). Daarnaast zet
men ook de tradities voort van 6 RI, dat in
Nieuw-Guinea actief was, en van de
Troepenmacht in Suriname (TRIS). Het
45 Pantserinfanteriebataljon neemt op dit
moment deel aan de operaties in Uruzgan in
Afghanistan.

43 Bond van oud-Stoottroepers &
Stoottroepers
De Bond van oud-Stoottroepers, opgericht in
1946, komt voort uit verschillende verzetsorganisaties die tijdens de Tweede Wereldoorlog
actief waren. Om de relatie met het Regiment
Stoottroepen kracht bij te zetten werd in 1980
de huidige vereniging (BOSS) gevormd.
Ook actief dienende Stoters, zowel beroeps als
dienstplichtigen, konden vanaf dat moment
lid worden.
44 Reünieverband Dutchbat-III
Dutchbat-III was het Nederlandse bataljon van
de Verenigde Naties (VN), geformeerd uit 13
Infanteriebataljon Luchtmobiel Stoottroepen

40 Show- en Drumfanfare M.E.T.R.O.
41 Stichting Benteng
De Stichting Benteng is de overkoepelende
organisatie die de belangen behartigt van
oud-militairen in de traditie van het Regiment
van Heutsz. Dit betreft zowel leden van het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL),
oud-Korea strijders als militairen die zijn ingezet bij VN-missies.
34 _____
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Prins Bernhard, dat in 1995 in voormalig
Joegoslavië de val van de enclave Srebrenica
meemaakte.
46 Detachement van 11 Luchtmobiele Brigade
Dit detachement maakt deel uit van
11 Luchtmobiele Brigade. Deze eenheid is binnen twintig dagen wereldwijd inzetbaar en
snel te verplaatsen. Het bataljon heeft aan
diverse uitzendingen deelgenomen.

47 Reünieorkest Trompetterkorps der
Cavalerie
48 Veteranen Regiment Huzaren van Boreel
Dit regiment is genoemd naar jonkheer
Willem François Boreel die in opdracht van
koning Willem I in 1813 een cavalerieregiment
formeerde. De in dit detachement ingedeelde
veteranen hebben in de meeste gevallen als
cavalerist gediend in Nederlands-Indië.
49 Regiment Huzaren van Boreel
Dit detachement is samengesteld uit een verkenningseenheid van het Regiment Huzaren
van Boreel.
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52 Reüniecommissie veteranen Leger
Technische Dienst Nederlands-Indië en
Nederlands Nieuw-Guinea
Dit is een vereniging van veteranen van de
Technische Dienst die in Nederlands-Indië en
in Nieuw-Guinea hebben gediend.
53 Regiment van de Technische Troepen
De oorsprong van dit regiment ligt in het
Engelse Congleton (1941) als gevolg van het
besef dat de nieuwe gemechaniseerde
Nederlandse brigade bij een toekomstige invasie over een centrale hersteleenheid moest
beschikken.
De Fennek LBV is het ultramoderne lichte verkennings- en bewakingsvoertuig van de
Koninklijke Landmacht. Het is geschikt voor
allerlei terreinen en omstandigheden en is
voorzien van hightech middelen om informatie
te verzamelen. De Fennek doet thans dienst in
Afghanistan.

54 Regimentsfanfare Garde Grenadiers en
Jagers

50 Koninklijke vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse
krijgsmacht
De vaak slechte financiële omstandigheden
waaronder gepensioneerde officieren van het
Nederlandse Leger verkeerden gaven in 1877
aanleiding tot de oprichting van deze vereniging. Later werden de krachten gebundeld met
andere organisaties van overheidspersoneel.
Sinds 1998 maakt men deel uit van de landelijke overkoepelende Nederlandse Vereniging
van Organisaties van Gepensioneerden.
51 Unie van Nederlandse Veteranen
Dit is een vereniging waarvan veteranen van
alle krijgsmachtdelen lid kunnen worden.

56 Vereniging van Jonge Veteranen
De leden van deze vereniging zijn jonge veteranen van alle krijgsmachtdelen. Deelnemers
aan vredesmissies en uitzendingen vanaf
Libanon (1979) kunnen lid worden.
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57 Nederlandse UNIFIL Vereniging
De vereniging bestaat uit veteranen die in
Libanon als militair van de Verenigde Naties
gediend hebben. De Nederlandse deelname
aan deze United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL) omvatte bijna 9.000
militairen en duurde van 1979 tot 1985.
58 42 Pantserinfanteriebataljon Regiment
Limburgse Jagers
De Limburgse Jagers vormen een van de oudste regimenten van het Nederlandse leger. Dit
bataljon was tot 2006 gelegerd in het Duitse
Seedorf. Vanaf de jaren negentig van de vorige
eeuw werden militairen van het regiment
onder andere uitgezonden naar voormalig
Joegoslavië, Irak en Afghanistan.
Mercedes-Benz G280 CDI soft top.
De landmacht beschikt over verschillende
types Mercedes, vooral variërend wat betreft
laadcapaciteit en aantal zitplaatsen. Alle voertuigen kunnen met vliegtuigen en helikopters
worden verplaatst.

59 The Band of Liberation
60 Artillerie Veteranen Associatie
De in dit detachement ingedeelde veteranen
hebben als artillerist gediend in diverse operatiegebieden, voornamelijk Nederlands-Indië.

61 Korps Veldartillerie, 14 Afdeling
Veldartillerie
De Koninklijke Landmacht kent drie artilleriekorpsen: het Korps Veldartillerie, het Korps
Rijdende Artillerie (‘Gele Rijders’) en het
Korps Luchtdoelartillerie. De 14 Afdeling
Veldartillerie is ingezet bij recente missies
naar Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Irak en
Afghanistan, onder andere bewapend met
vuurmonden PanzerHaubitze 2000. Dit
geschut is vandaag te zien op het Malieveld.
62 Korps Luchtdoelartillerie
Zowel lucht- als landmacht beschikt over
luchtdoelartillerie. De eenheden van de landmacht zijn onder andere bewapend met
Stinger luchtdoelraketten gemonteerd op
voertuigen (Fennek en MB Stinger light).
De luchtmacht beschikt over 40mm-luchtdoelgeschut voor vliegveldbewaking en de draagbare Stinger luchtdoelraket.
63 Indië-Veteranen van de Verbindingsdienst
Dit is een detachement veteranen van het
Regiment Verbindingstroepen waarvan de
leden in Nederlands-Indië hebben gediend.
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64 Vereniging Oud-leden Verbindingsbataljon
1 (NL) UN Signal Battalion
Deze vereniging bestaat uit veteranen en actief
dienende militairen die in de periode van
2 april 1992 tot 4 november 1994 bij het
Nederlandse bataljon hebben gediend dat in
het voormalige Joegoslavië de verbindingen
verzorgde voor eenheden van de Verenigde
Naties (UNPROFOR).
65 Regiment Verbindingstroepen
Het regiment wordt in het defilé vertegenwoordigd door 101 CIS Bataljon. Deze eenheid verzorgt binnen de Koninklijke Landmacht diverse
verbindingssystemen.
Mercedes-Benz 290GD met TT.
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69 Identiteitsgroep Vredesmachten
Ook deze groep maakt deel uit van de Bond
van Wapenbroeders. De Identiteitsgroep
Vredesmachten (IVM) vormt een paraplu waaronder leden van verschillende groeperingen
elkaar kunnen vinden. Iedereen die in dienst
van de vrede werd uitgezonden kan lid worden; dit geldt voor deelnemers aan missies in
verband van de VN, EU, NAVO, enz. De bindende factor is de behoefte het saamhorigheidsgevoel van een uitzending in stand te
houden en gemeenschappelijke ervaringen uit
te wisselen.

66 Oud-leden Fanfarekorps der Genie
68 Bond van Wapenbroeders met banierwacht
De Bond van Wapenbroeders is de oudste en
grootste landelijke vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de
Nederlandse krijgsmacht. De bond behartigt
ook de belangen van oud-verzetslieden en
opvarenden van de Koopvaardij die in de
Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of
geallieerde vlag hebben gevaren. Sinds 2000
kunnen ook personen met een gemeenschappelijke militaire ervaring zich als ‘identiteitsgroep’ bij de bond aansluiten.

70 Identiteitsgroep Steenrode Baretten
Deze groep maakt sinds 2000 deel uit van de
Bond van Wapenbroeders.Tot de ISB kunnen
als gewoon lid toetreden alle (ex)-militairen
die deel hebben uitgemaakt van het
Nederlandse Contingent van de Multinational
Force & Observers (MFO) en tussen 1982 en
1995 gediend hebben in de Sinaï of elders in
Egypte of Israël.

71 Showbrassband Thalita
73 Veteranen – niet aangesloten bij
veteranenorganisaties (zie detachement 19)
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systeem. De GGW levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van onder andere
bevolkingscentra, operatiegebieden, havens
en vliegvelden. Daarnaast wordt de GGW
ingezet bij humanitaire missies en rampenbestrijding in binnen- en buitenland.
78 Air Operations Control Station, NieuwMilligen / vliegbasis Eindhoven
Het AOCS is het gevechts- en verkeersleidingscentrum van de luchtmacht. Vanuit NieuwMilligen (4 squadrons) bewaakt en coördineert
men de verdediging van het luchtruim van
Nederland en de NAVO. Op de vliegbasis
Eindhoven zijn de transportvliegtuigen van de
Koninklijke Luchtmacht gestationeerd.
Hiermee worden wereldwijd operaties, humanitaire missies en speciale opdrachten ondersteund.

Koninklijke Luchtmacht
74 Kapel van de Koninklijke Luchtmacht

79 Vliegbasis Leeuwarden
Op deze zogenaamde Main Operating Base
(MOB) zijn de F-16’s van de luchtmacht gesta-

75 Stichting Federatie van Organisaties van
Veteranen en Oudgedienden van de Militaire
Luchtvaart
Deze Stichting, in 1994 opgericht, behartigt de
belangen van verschillende reünieverbanden
van de Nederlandse en de NederlandsIndische Militaire Luchtvaart. Het merendeel
van de ongeveer 5.000 leden is veteraan, maar
ook weduwen van veteranen en oudgedienden
zijn opgenomen.
76 Veteranen – niet aangesloten bij veteranenorganisaties (zie detachement 19)
77 Groep Geleide Wapens,
luchtmachtbasis De Peel
In de Groep Geleide Wapens is de luchtverdedigingscomponent van de Koninklijke
Luchtmacht ondergebracht (5 squadrons),
onder andere uitgerust met het Patriot-wapen38 _____
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82 Stichting Marechaussee Contact
De stichting is in 1977 opgericht om de contacten tussen het actieve personeel, oudpersoneel en veteranen van de Koninklijke
Marechaussee (KMar) te onderhouden. In de
organisatie zijn ook oud-militairen van het
Korps Politietroepen en het Korps Militaire
Politie in het voormalig Nederlands-Indië
ondergebracht.
83 Veteranen – niet aangesloten bij veteranenorganisaties (zie detachement 19)
tioneerd, alsook de Search-and-Rescue (SAR)helikopters. In Leeuwarden zijn drie operationele en drie ondersteunende squadrons actief.
80 Defensie Helikopter Commando, vliegbasis
Gilze-Rijen
Vanaf Gilze-Rijen zijn 3 squadrons helikopters
actief. Zij ondersteunen operaties van de
Luchtmobiele Brigade, het Korps Mariniers en
het Korps Commandotroepen. DHC wordt ook
ingezet in uitzendgebieden.

Koninklijke Marechaussee
81 Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee

84 Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum
Koninklijke Marechaussee
Dit detachement bestaat uit personeel dat nog
in opleiding is. Op het speciale instituut van
de Marechaussee geeft men trainingen op het
gebied van recherche, grensbewaking, verkeer,
openbare orde en veiligheid en inzet in het
buitenland.
85 District Landelijke en Buitenlandse
Eenheden Koninklijke Marechaussee
Dit district coördineert en ondersteunt de landelijke en buitenlandse taken van de
Koninklijke Marechaussee, onder andere in
verband met de crisisbeheersings-, humanitaire en vredesoperaties (CHV). Eén van de taken
van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten is waken over de veiligheid van de
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leden van het Koninklijk Huis en van
ambassadepersoneel in het buitenland.
Voertuig van de Brigade Speciale
Beveiligingsopdrachten (BSB) van de
Koninklijke Marechaussee.

van dit peloton (‘eerste grijs’) is het originele
uniform van de Nederlandse infanterie in de
periode van 1945 tot eind jaren vijftig van de
vorige eeuw, dat was gebaseerd op de Britse
battle dress.

86 Historisch Tamboerkorps der Koninklijke
Marechaussee

Overige detachementen en voertuigen

91 Drumfanfare Duindorp
87 Gedecoreerde militairen van de gehele
krijgsmacht
Dit detachement bestaat uit militairen van de
vier krijgsmachtdelen die zojuist op het
Binnenhof hun herinneringsmedaille hebben
gekregen. Zij vertegenwoordigen in het defilé
de nieuwe veteranen.
88 Veteranen in dienst bij de Nederlandse
politie
Dit detachement bestaat uit veteranen van de
gehele krijgsmacht die thans werkzaam zijn in
de organisatie van de Nederlandse politie. De
gemeenschappelijke factor is de uitzending
naar een missiegebied.
90 Peloton 48
Dit is een peloton van voormalige militairen,
dat de exercitie van vlak na de Tweede
Wereldoorlog (1948) in ere houdt. Het tenue

15 Historische voertuigen van Keep Them
Rolling met mindervalide veteranen
De vereniging Keep Them Rolling heeft als
doel voertuigen uit de periode 1942-1945 als
rijdend museum voor het nageslacht te bewaren. De vereniging telt circa 2000 leden en
donateurs. Een klein onderdeel van de rijke
verzameling van de vereniging ziet u meerijden in het defilé (onder andere de Willy’s jeep,
Dodge WC 51/52, Dodge Command Car,
GMC 2,5 ton, Ford Canada, Halftrack,
Scoutcar en de Harley Davidson motoren).
92 Stichting manege Korps Rijdende Artillerie
met 6-veld getrokken geschut
Het doel van deze particuliere stichting is om
het paardrijden voor alle militairen van 11 of
13 Afdeling Rijdende Artillerie toegankelijk te
maken. Op de manege van stichting zijn
12 paarden ondergebracht die worden ingezet
bij beëdigingen en andere militaire gelegenheden.
15 Historische voertuigen Army Vehicle Club
met veteranen
Deze vereniging heeft als doel het in stand
houden van militaire voertuigen uit diverse
periodes vanaf de Tweede Wereldoorlog. Te
zien zijn onder andere de White bus (19421945), Dodge WC 51, Nekaf jeep, DAF YA-126,
DAF YA-314, DAF YA-328 en DAF YP 408
(veelvuldig gebruikt in Libanon).

40 _____

NEDERLANDSE VETERANENDAG 2009

ProgrammaboekNLVD2009Def

29-05-2009 14:36

Pagina 41

ProgrammaboekNLVD2009Def

29-05-2009 14:36

Pagina 42

VN-detachement Korea
(1950-1954)
De oorlog in Korea was voor veel Nederlandse
vrijwilligers een moeilijke ervaring. Men kreeg
het idee te zijn beland in een ‘vergeten oorlog’. Na thuiskomst moest de veteraan alleen
zijn weg zoeken in een maatschapij, waarvan
hij was vervreemd. Dat ging niet iedereen even
goed af. Het was pas vele jaren later, toen er
weer Nederlandse troepen in VN-verband werden uitgezonden, dat men de Korea-veteraan
ging vragen naar zijn oorlogservaringen.
Vooral op latere leeftijd zochten zij elkaar op
om te praten over hun ontberingen in de heuvels van Korea. De groeiende aandacht voor
hun verhaal betekende een late, maar verdiende erkenning van hun inzet.
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Kruis voor Recht en Vrijheid
(1951)
Ereteken voor deelname aan gevechtshandelingen als militair in dienst van de Verenigde
Naties. Het zilveren kruis ligt op twee zwaarden en heeft de letter J van koningin Juliana in
een ovaal medaillon. Deze onderscheiding is
voorzien van een gesp met verwijzing naar de
deelname aan het VN-detachement in Korea.
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Manifestatie Malieveld 2009
Ook in 2009 vormt de Manifestatie op het
Malieveld weer zowel het centrale decor als de
uitvalsbasis voor de Nederlandse
Veteranendag. Alle activiteiten worden van
hieruit gestart en de deelnemers en bezoekers
keren in de middag uiteindelijk allemaal terug
op het manifestatieterrein.
Vanzelfsprekend is het Malieveld passend
ingericht en ‘aangekleed’. De verschillende
missiegebieden, die altijd het uitgangspunt
vormen voor de indeling van het terrein, zijn
zowel voor veteranen als voor publiek goed
herkenbaar.
De entree vindt u in het midden van de zijde
Koningskade. Bezoekers worden op een logische manier met speciale borden naar de
entreeboog geleid. Om iedereen wegwijs te
maken staan de leden van het promotieteam
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voor u klaar. Zij reiken het programmaboek uit
en hebben antwoord op al uw vragen.

Missiegebieden op
het Malieveld
Het manifestatieterrein op het Malieveld is in
vier grote vakken ingedeeld. Elk vak vertegenwoordigt een ‘werelddeel’ waarin veteranen
hun acties en missies hebben uitgevoerd.
U herkent Afrika & de Amerika’s, het Midden& Nabije Oosten, Europa en Azië-Pacific.
Verschillende decoraties en de bij de terrassen
geplaatste historische militaire voer- en vaartuigen roepen een sfeer op die verwijst naar de
landen waar de militairen, soms lang geleden,
werden ingezet. Bij de tenten zijn allerlei activiteiten georganiseerd die hierbij passen en
ook de hapjes en drankjes staan in het teken
van de cultuur van de regio.
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Informatie en contact met
veteranen
De Manifestatie op het Malieveld biedt ruime
mogelijkheden om u te informeren over en in
contact te komen met veteranen. Rond en op
het open middenterrein vindt u een aantal tenten en plaatsen waar activiteiten op allerlei
gebied worden aangeboden.

Rustpunt
Op deze plek kunt u een gesprek hebben met
een geestelijk verzorger of een bedrijfsmaatschappelijk medewerker. Maar ook de plaats
voor de traditionele Oecumenische Dienst te
Velde, om 10.00 uur, voor menigeen een goede
manier om deze dag te beginnen.

Het Museumplein
De zes grootste defensiemusea en het
Nederlands Insituut voor Militaire Historie
staan hier bij elkaar op een overdekt plein
zodat u met één bezoek aan deze tent een
(interactief ) beeld kunt krijgen van de
geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.
De musea bieden u historische gegevens over
veteranen en hun verleden. Natuurlijk geven
alle instellingen ook actuele informatie over
hun vaste exposities, eventuele tijdelijke tentoonstellingen en andere bijzondere activiteiten.

De Stichting Veteranenkunst
(SVK)
De Stichting Veteranenkunst is, voortbordurend op het succes van vorig jaar, te gast in de
tent van het Museumplein. Het gaat hier om
een geheel nieuwe serie ingezonden werken.
Deze kunst wordt gebruikt als communicatiemiddel om in de maatschappij het respect en
begrip voor veteranen te bevorderen. In de
aanloop naar Veteranendag is er een expositie
in het Atrium van het Haagse gemeentehuis
(10 t/m 24 juni).

Standhouderstent en tentoonstelling Veteranen
Hier vindt u de verenigingen van veteranen,
samen met een aantal sponsors en ideële,
veteranengebonden organisaties, deels actief
in de nazorg. Zij informeren en helpen u
graag. Aarzel niet om uw eventuele vragen of
problemen aan hen voor te leggen, zij hebben
ruime ervaring met alle zaken die u bezighouden.
In deze tent ook een speciale expositie die in
kort bestek een overzicht biedt van de geschiedenis van de Nederlandse veteraan na 1940.
Deze tentoonstelling, waarin een touchscreen
met interactief programma is verwerkt, is speciaal bedoeld voor toepassing in scholen,
gemeentehuizen en buurtcentra. Daarnaast
kan hij worden ingezet bij plaatselijke reünies
en herdenkingen.
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Nieuw-Guinea (1950-1962)
De inzet in Nieuw-Guinea viel in een tijd dat er
weinig aandacht was voor veteranen in het
algemeen, en voor een missie op onbekende
en verre kusten in het bijzonder. Door de
groeiende welvaart van de jaren zestig wilde de
gemiddelde Nederlander niet meer terugkijken naar oorlog en ellende. Zowel de veteraan
als de gerepatrieerde Indische burgers ontmoetten veel onbegrip en desinteresse.
Nederlands-Indië werd voor steeds meer mensen een vage herinnering en er was geen maatschappelijke basis voor enige opvang van betekenis. De veteranen hadden elkaar nog en de
gemeenschappelijke herinneringen, maar hun
missie zakte vrijwel meteen weg in de vergetelheid. In recente jaren maken de militairen uit
Nieuw-Guinea in aantal een belangrijk onderdeel uit van de actieve veteranen en is er een
groeiende belangstelling voor hun verhaal.

50 _____

NEDERLANDSE VETERANENDAG 2009

ProgrammaboekNLVD2009Def

29-05-2009 14:37

Pagina 51

PROGRAMMA

_____ 51

ProgrammaboekNLVD2009Def

29-05-2009 14:37

Pagina 52

ProgrammaboekNLVD2009Def

29-05-2009 14:37

Pagina 53

Nieuw-Guinea
Herinneringskruis (1962)
Ereteken voor verrichte militaire dienst in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea van 1949 tot
en met 1962. Het bronzen kruis toont een
medaillon met vijfpuntige ster en de tekst:
‘Nederland Nieuw-Guinea’.
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Activiteiten rond de terrassen
Het Afrika-terras
Hier is als terugblik op de UNMEE-missie
(Ethiopië en Eritrea) een tent geplaatst waar
Ethiopische dames in originele klederdracht ’s
morgens (11.00 uur) en ’s middags (16.00 uur)
een traditionele koffieceremonie uitvoeren.
Koffie uit het land waar de koffie werd uitgevonden. En natuurlijk krijgt u een kopje aangeboden.
Het terras van de Amerika’s
Een tropisch strand diende ooit als decor voor
de actie van de landingsvaartuigen van het
Korps Mariniers die tijdens de inzet in VN-verband in Haïti werden gebruikt. Dit stuk
geschiedenis wordt tot leven gebracht, onder
andere met een landingsvaartuig, rubberboten
en een terreinwagen.
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Het terras van het Midden- & Nabije Oosten
In Libanon speelde een belangrijk deel van de
Nederlandse UNIFIL-missie zich af in zogenaamde roadblocks. Op het Malieveld wordt
zo’n wegversperring en controlepost nagebouwd.
Het terras van Azië-Pacific
Op een speciaal aangelegd strand wordt een
demonstratie gegeven met de LIMA 21, een
gerestaureerd landingsvaartuig dat door de
Mariniers is gebruikt in Nieuw-Guinea (19501962). De vrijwilligers die dit vaartuig in de originele staat hebben teruggebracht vertellen
over hun missie.
Modern Times
In het vak ‘Modern Times’ staan de voertuigen
van Defensie opgesteld die nu worden
gebruikt. Ze bieden een blik op de veranderende uitrusting van de Nederlandse militair die
zich steeds weer aan andere omstandigheden
moet aanpassen. Ook is er een F-16 te zien en
presenteert de Duik- en Demonteergroep van
de marine haar materiaal. De genie geeft
demonstraties vanuit de constructiecontainer,
een mobiele werkplaats die ‘altijd en overal’
wordt ingezet om technische problemen op te
lossen. Een aantal van de getoonde voertuigen
neemt ook deel aan het defilé door de stad en
is dus pas ’s middags op het Malieveld te zien.
Activity Parc
Tussen de terrassen van Azië en Europa vindt u
het Activity Parc. Hier presenteren de krijgsmachtdelen zich met demonstraties en activiteiten. Hier kunt u in een simulator de sensatie van een parasprong beleven of uzelf testen
op een klimwand. Ook is er een demonstratie
‘man blussen’ of kunt u meedoen aan een
oefening ‘aanhouding verdachte personen’.
Natuurlijk kunt u hier ook proberen of u die
rugzak (nog) kunt dragen waarmee onze militairen op pad gestuurd worden.
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Muziek en optredens
14.45 uur - Demonstratie Gele Rijders
Na afloop van het defilé is een stuk van het
middenterrein op het Malieveld afgezet voor
een spectaculaire demonstratie van de
Rijdende Artillerie. De fameuze Gele Rijders
presenteren hun vaardigheid met een door
paarden getrokken stuk geschut, waarmee ook
gevuurd wordt. Lees meer over de rijke historie
van de Gele Rijders op pagina 20.
15.15 uur - Music Square
Centraal op het Malieveld aan de kant van de
Boorlaan ligt het Music Square. Hier begint na
afloop van het defilé een uitgebreid muzikaal
programma. Tante Lien opent het festijn en
kondigt de andere artiesten aan.
Dat zijn dit jaar de populaire zangeres Do en
daarna Rob de Nijs, de veelzijdige zanger die
in zijn imposante carrière menige hit scoorde.
Deze artiesten staan garant voor een prachtige
show; zij worden begeleid door de Koninklijke
Militaire Kapel Johan Willem Friso.
Muzikale afsluiting
Na afloop van het muziekprogramma op het
grote podium, om ongeveer 16.30 uur, wordt
de dag op de verschillende terrassen feestelijk
en met een vrolijke noot afgesloten. Dan verzorgen de Steelband Tamboers & Pijpers Korps
Mariniers, het combo Fanfarekorps Nationale
Reserve en het combo Tamboer en
Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee
ieder op hun ‘eigen’ terras voor een passende
omlijsting van het laatste glas en de afsluitende gesprekken. Een moment om terug te blikken op de viering van het eerste lustrum van
Nederlandse Veteranendag.
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Libanon (1979-1985)
De duizenden dienstplichtigen van UNIFIL
werden van het ene op het andere moment
veteranen van nauwelijks twintig jaar oud.
Samen met hun beroepscollega’s hadden zij
een unieke ervaring opgedaan, waarvoor in de
maatschappij weinig belangstelling bestond.
De meesten gingen dan ook over tot de orde
van de dag. De laatste jaren hebben zij een
groeiende behoefte hun verhaal te vertellen en
elkaar op te zoeken. Reünies worden druk
bezocht en velen geven door onderlinge contacten en websites structuur aan hun verleden.
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Irak
De inzet van Nederlandse militairen in Irak
symboliseert de verschillende aspecten van
deelname aan missies in oorlogssituaties. Ten
tijde van de Golfoorlog (1990-1991) heerste er
optimisme over de mogelijkheden van internationaal ingrijpen. De resultaten van sommige
operaties, zoals de hulp aan Koerdische vluchtelingen, droegen bij tot dit positieve oordeel.
Anderzijds bewezen de ervaringen van
Nederlandse troepen na de invasie van 2003
dat goed werk en een constructieve houding
niet altijd leiden tot vrede en veiligheid.
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Herinneringsmedaille
VN-vredesoperaties (1980)
Medaille voor actieve dienst bij een vredesmacht van de Verenigde Naties. Lichtblauwe
banen in het lint verwijzen naar de kleur van
de VN. Een speciale gesp verwijst naar de inzet
in Libanon, met op de baton een achtpuntige
ster. Voor andere operaties werd de onderscheiding gecombineerd met linten in kleuren
die verwijzen naar het missiegebied. De letter
M als aanvulling op het lint duidt op deelname
van waarnemers aan ‘Bijzondere Missies’.

Herinneringsmedaille
Multinationale
Vredesoperaties (1982)
Medaille voor actieve dienst bij een multinationale vredesmacht. Deze bronzen medaille
toont een zwaard omgeven door een lauwertak
en de tekst: ‘Concordia facit pacem’, Latijn
voor ‘Eendracht brengt vrede’. Gespen en
linten verwijzen naar inzet in de Sinaï, de
Perzische Golf, de Golfoorlog en voormalig
Joegoslavië.
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Programma voor jongeren
Kamp Kids
Speciaal voor kinderen en jongeren vinden er
op het Malieveld in Kamp Kids de hele dag
door verschillende activiteiten plaats. Stel vragen aan veteranen, ontdek de échte veteraan
bij het spel Wie van de Drie?, test je kennis bij
De Grote Veteranendag Quiz en loop mee tijdens een speciale kinderrondleiding over het
Malieveld. In Kamp Kids kan iedereen terecht
bij de camouflage-schmink, het springkussen,
het ballenbad en het nabij gelegen Activity
Parc.

Interviews met veteranen en hun familie
Altijd al iets willen vragen aan een veteraan?
Dan is nú het moment. Veteranen vertellen en
jij mag ze ondervragen. Hoe vond je het om op
missie te gaan? Wat is je mooiste herinnering
van je missie? Heb je bijzondere mensen ontmoet? Heb je wel eens heimwee gehad?
Oudere en jongere militairen vertellen over
hun ervaringen tijdens een missie. Bovendien
zijn hun familieleden aanwezig. Want hoe is
het als je vader of moeder in een ver land aan
een missie deelneemt? En hoe hou je contact
met elkaar?
Wie van de Drie?
Durf je het aan? Durf jij de echte veteraan aan
te wijzen? En waarom denk je dat? Stel slimme
vragen om er achter te komen welke van drie
personen op het podium de échte veteraan is
en wie doet alsof. Laat je niet misleiden en
kies de echte veteraan!
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Kindertour over het Malieveld
(start 12.00 uur en 15.00 uur)
Klim op de tank! Spring langs de mijnen!
En ren over de klauterbaan!
Startpunt voor de Kindertour is de tent van
Kamp Kids. Jetix-presentator Pim Veth neemt
de kinderen mee voor een spannende, knotsgekke tour over het Malieveld. Samen met een
ervaren veteraan worden alle uithoeken van
het Malieveld verkend en maak je kennis met
alles wat met veteranen te maken heeft.
De Kindertour duurt 45 minuten.
Programma binnenstad: Veteranen City Tour
met Bart Chabot
Op verschillende plaatsen in het centrum van
Den Haag vindt een bijzonder programma
plaats, toegankelijk voor iedereen! Vanuit een
mobiele theaterwagen presenteert Bart
Chabot een speciaal programma dat o.a.
bestaat uit poppentheater, interviews met
veteranen en natuurlijk veel muziek. Met spectaculaire optredens van ABC Brassband,
DJ Abrandis en de Koninklijke Politiekapel
Haaglanden. De theaterwagen staat op
verschillende plekken in de stad; elke stop
duurt ongeveer 20 minuten. Mis het niet en
kom kijken!
10.50 Grote Marktstraat
11.25 Grote Markt
12.05 ’t Goude Hooft
12.40 Het Plein
13.15 Grote Marktstraat
14.10 ’t Goude Hooft
15.00 Het Plein
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Voormalig Joegoslavië
Bij de vele missies in voormalig Joegoslavië
werden meer dan 45.000 Nederlandse militairen ingezet. Niet alleen in aantal maar ook in
aandacht van de media spelen zij een centrale
rol in het groeiend legioen jonge veteranen.
Het ligt voor de hand dat zij behoefte hebben
aan een juiste weergave van hun inzet. Ook zij
zoeken erkenning en waardering op basis van
hun specifieke ervaringen. Hoewel een beperkt
aantal militairen daadwerkelijk daar aanwezig
was staat de val van de enclave Srebrenica
altijd op het netvlies wanneer gesproken wordt
over de missies in voormalig
Joegoslavië.
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Kosovo-medaille (2000)
Medaille voor deelname aan operaties in
Kosovo. De voorstelling in brons toont vier
gekruiste zwaarden en lauwertakken. Op de
achterzijde de tekst: ‘Uit erkentelijkheid’.

Draaginsigne Dutchbat-III
(2006)
Insigne voor militairen die in 1995 bij de inzet
in voormalig Joegoslavië de val van de enclave
Srebrenica meemaakten.
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Missies overal ter wereld
Bij elke inzet van Nederlandse troepen zoekt
men naar een evenwicht tussen het herstellen
en handhaven van de vrede en het leveren van
noodhulp en ondersteuning bij de wederopbouw. Men moet opereren met geduld en
terughoudendheid en vaak tevreden zijn met
een beperkt resultaat. De kortlopende, kleinschalige missies zijn minder bekend bij het
grote publiek. Militairen werkten op vele
plaatsen onder vaak zeer moeilijke omstandigheden (zie de kaart op pagina 78/79).

Herinneringsmedaille
Vredesoperaties (2001)
Medaille voor actieve dienst bij een vredesmissie. De ronde bronzen beeltenis toont een door
lauwertakken omgeven zwaard dat donkere
wolken openbreekt en de zon der gerechtigheid laat schijnen. De zonnestralen staan voor
de vier krijgsmachtdelen (marine, landmacht,
luchtmacht en marechaussee). Gespen verwijzen naar deelname aan specifieke vredesoperaties.
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Lustrumuitgave
Postzegels Nederlandse
Veteranendag 2009

70 _____

NEDERLANDSE VETERANENDAG 2009

POSTZEGELS NEDERLANDSE VETERANE
VETERANENDAG 2009

Speciaal ter gelegenheid van vijf jaar
Nederlandse Veteranendag is er een mapje
verschenen met daarin een vel met vijf postzegels. Het thema van de serie is ‘de schrijvende
militair’. In woord en beeld wordt ingegaan op
de contacten van de Nederlandse militair met
het thuisfront, van een enkele brief in de
Tweede Wereldoorlog tot een druk verkeer via
e-mail nu. Deze bijzondere filatelistische uitgave is bedoeld als geschenk voor veteranen
die deelnemen aan ceremonies en het defilé
op de Nederlandse Veteranendag 2009. In de
uitnodiging voor Veteranendag bevindt zich
een bon/voucher, waarmee de veteraan op 27
juni één exemplaar kan afhalen bij de infotent.
Laat dit unieke aandenken niet aan u voorbijgaan.
Gemeenten, instellingen en particulieren kunnen het mapje ook bestellen in de webwinkel
van Nederlandse Veteranendag
(www.veteranendag.nl/webwinkel).
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Afghanistan
De duizenden Nederlandse militairen die hun
taken vervullen in Afghanistan zijn de toekomstige veteranen. Ook zij zullen te maken krijgen met de ups en downs van de inzet in een
oorlogsgebied. Tastbare resultaten boeken in
het herstellen van vrede en veiligheid of de
opbouw van een land geeft grote voldoening.
Maar ook zij krijgen te maken met het hoogste
niveau van geweld in oorlogsomstandigheden.
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Draaginsigne Gewonden
(1990)
Dit insigne wordt verleend als teken van
respect en dank aan militairen en vaarplichtige zeelieden die gewond raken als gevolg van
hun plichtsvervulling onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomstige situaties, inclusief vredesmissies. Het zilveren
insigne is uitgevoerd als kruis met verticaal
lauwertakken en vier liggende leeuwen als
symbool van de krijgsmachtdelen. Horizontaal
de tekst: ‘Vulneratus nec victus’, Latijn voor
‘Gewond maar niet overwonnen’. Het
Draaginsigne Gewonden is voor de betreffende
militairen en veteranen een belangrijke vorm
van erkenning voor hun militaire inzet en de
offers die zij daarbij hebben gebracht.

Draaginsigne Veteranen
(2003)
Het Draaginsigne is een herkenningsteken
voor veteranen, dat op de burgerkleding wordt
gedragen. De gestileerde zwaardschede heeft
een opvallende V-vorm die symbool staat voor
de begrippen veteraan, vrede en veiligheid.

PROGRAMMA

_____ 75

ProgrammaboekNLVD2009Def

29-05-2009 14:41

Veteranen met een missie
Steeds meer veteranen houden zich bezig met
humanitaire projecten in landen waar zij voorheen als militair naar uitgezonden zijn
geweest. Dat varieert van geldinzameling voor
een weeshuis in Indonesië of Libanon tot een
fysieke of financiële bijdrage aan de opbouw
van een school in Nieuw-Guinea of Bosnië.
De Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
(NCDO) is samen met het Veteraneninstituut
(Vi) op zoek naar veteranen die dit soort
humanitaire initiatieven opgezet hebben. Dit
vloeit voort uit het project ‘Veteranen met een
missie’ dat door deze twee organisaties is
gestart om een beeld te krijgen van de schaal
en de manier waarop veteranen deze vorm van
ontwikkelingssamenwerking uitoefenen. Op
het manifestatieterrein is een speciale tent
ingericht voor dit project.
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Gezocht:
foto’s, brieven en dagboeken
van Indië-veteranen
Het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie (NIMH) in Den Haag is op zoek naar
militair-historisch materiaal zoals fotoalbums,
dagboeken, foto’s, brieven, films en onderdeelskrantjes van uw tijd in Nederlands-Indië.
De bedoeling is dit materiaal te behouden
voor het nageslacht. Het NIMH is als defensiebreed militair-historisch instituut de meest
aangewezen locatie om dit waardevolle materiaal ‘voor de eeuwigheid’ te bewaren.
Staatssecretaris J.G. de Vries erkende in zijn
toespraak tijdens het symposium
Veteranenlandschap in perspectief op
12 december 2008 het risico dat waardevolle
informatie uit de periode van de inzet in
Nederlands-Indië dreigt te verdwijnen.
Daarom heeft de staatssecretaris het mogelijk
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gemaakt dat voor een periode van twee jaar bij
het NIMH een documentair-informatiespecialist is aangesteld om de dagboeken, brieven
en dergelijke te ontsluiten. Het inzamelingsproject doet recht aan de bijzondere ervaringen van veteranen.
Op de website van het NIMH (www.nimh.nl)
vindt u een lijst met adressen waar u uw materiaal kunt inleveren en waar u eventueel
terecht kunt met vragen.
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Regeling voor mindervaliden
In de infotent op het Malieveld is een speciale balie voor
mindervaliden; er zijn overal aangepaste toiletten aanwezig.
Er is een beperkte pendeldienst, primair voor rolstoelgebruikers,
van het Centraal Station naar het Malieveld van 08.00 tot 10.00
uur. Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor diegenen die niet
naar het Malieveld kunnen lopen (5 minuten).
Er is een pendeldienst van het Malieveld (bushalte Koningskade)
naar het defileerpunt voor mindervalide genodigden en hun
partners/begeleiders van 10.45 tot 12.30 uur.
Deze dienst is uitsluitend voor diegenen die niet naar het
defileerpunt kunnen lopen (10 minuten).
De tribuneplaatsen op het defileerpunt Kneuterdijk zijn alleen
toegankelijk voor houders van een tribunekaart.
Men kan in het defilé meerijden in de voertuigen van Keep Them
Rolling en de Army Vehicle Club. Dit is alleen voor houders van
een instapkaart. Instappen van 12.45 tot 13.15 uur op de
Boorlaan (bij het Malieveld). Meerijders worden na afloop van
het defilé weer afgezet op de Boorlaan.
Er is een pendeldienst van het defileerpunt terug naar het
Malieveld voor mindervalide genodigden en hun
partners/begeleiders van 14.00 tot 15.00 uur.
Er is een beperkte pendeldienst van het Malieveld naar het
Centraal Station van 17.00 tot 19.00 uur, primair bedoeld voor
rolstoelgebruikers.

Colofon
Dit programmaboek werd gemaakt in opdracht van het
Comité Nederlandse Veteranendag.
Teksten en beeldonderzoek - drs Klaas Kornaat
Vormgeving en fotografie Veteranendag 2006-2008
Marius van Leeuwen, Nederlands Ontwerp bv
De meeste historische foto’s zijn afkomstig van het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie/AVDD, de collectie Kornaat en
de particuliere collecties van de geportretteerde veteranen.
Fotopersbureau Roel Dijkstra (pagina 10 onder) en prviécollectie
Sjef Hamers (pagina 76).
Met dank aan het Bureau Onderscheidingen van het ministerie
van Defensie.
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Het Comité Nederlandse
Veteranendag dankt:

